BARISTA ONE

“Zo hoort de ochtend te klinken.”

De review van…
Nadia, accountmanager
“Sinds we de Barista
ONE op het werk
hebben staan, is het elke
ochtend gezellig druk in de

horen dat de bonen versgemalen worden.
De sfeer is echt verbeterd.”

Ieder kopje koffie
heeft z’n eigen verhaal.

ONTDEK DE
BARISTA ONE
Deze volautomatische
espressomachine is speciaal
ontworpen voor de liefhebber van

Barista ONE biedt de combinatie van
innovatieve technologie van een
volautomatische espressomachine.
een échte espressobar, waar u kunt

GEMAAKT VOOR
INSPIRATIE
ook een ontmoetingsplek op de
werkvloer. Voor collega’s, klanten en
andere gasten. De machine creëert een
plek waar collega’s over iets anders
praten dan werk, een plek waar u
spontaan kunt brainstormen en ideeën
ontstaan. Maar het creëert ook een
plek om even helemaal niets te doen.

GEMAAKT VOOR
SMAAK
Onze Barista ONE is geïnspireerd op de
traditionele Italiaanse espressomachine. Dat is wel te zien aan z’n
stijlvolle uitstraling, maar zeker ook te
hij voor u maakt. Of u nou liever een
krachtige espresso, een zachte
cappuccino of een luxe latte macchiato
de allerbeste bonen in terug.

GEMAAKT VOOR
GEMAK
Het glanzende, stalen uiterlijk van de
Barista ONE staat geweldig op de
werkvloer. Maar met z’n innerlijk zit
het ook wel goed. Kies uw favoriete
gebruiksvriendelijk, full-colour
touchscreen en de machine doet de
rest voor u.

BARISTA ONE
IN DETAIL
Hoogwaardige roestvrijstalen voorzijde
Grote zichtbare bonenhouder
Aparte uitloop voor heet water
7 inch touchscreen
Exclusieve JDEP-interface
Vele variaties op basis van
verse bonen mogelijk
Beschikbaar in 2 varianten:
Barista ONE Instant Melk
Barista ONE Verse Melk
Beschikbaarheid van warme
chocolademelk wanneer de machine is
uitgerust met een poedersysteem

BARISTA ONE
INSTANT MELK

Optie voor aansluiting op waterleiding of
watertank in de machine (5,2L)
Piekcapaciteit per uur (in koppen)
Barista ONE verse melk
& Instant melk
88
180ml

72

Cappuccino 125ml

98

180ml

77

Heet water 125ml

209

180ml

131

BARISTA
VERSE

ONE&
MELK

BARISTA
ONE
POWERPACK

Aantal gebruikers
Aantal kopjes per dag
Aantal kopjes per jaar
Bereidingstijd cappuccino
Bereidingstijd
Elektriciteit
Maalcontainer
MOGELIJKE VARIATIES
Standaard

Optioneel

Inhoud bonenhouder
Tweede maler
Poedersysteem 1 grote houder
Poedersysteem 2 kleine houders
Barista ONE Verse melk
Barista ONE Instant melk

Externe koelkast
a a n d e r e c h t e r z ij d e
Aangesloten op afvoer
Watertankafvoer
Droesdoorvoer
Connectivity-unit
Muntenmechanisme
Terminal contactloos betalen

15-25
tot 100
tot 25.000
30 seconden
40 seconden
nee
230 V

Ristretto
Espresso
Espresso Macchiato
Lungo
Cappuccino
Latte
Latte Macchiato
Flat White
Melk
Melkschuim
Heet water
Warme Chocolademelk
Chococcino
1.350gr (1 blend)
optie; inhoud 1.500gr
1 x 1.400gr / 2L
2 x 700gr / 0,95L
Beide poedersystemen
optioneel
Standaard 2 containers,
optioneel te vervangen
door 1 container
melkkoeler 10L
ja
optie
optie
optie
optie
optie

AFMETINGEN VAN DE MACHINE
Barista ONE Verse melk (BxDxH)
Barista ONE Instant melk (BxDxH)

600 x 525 x 810mm
350 x 525 x 810mm

RUIMTE NODIG RONDOM MACHINE
Barista ONE Verse melk (BxDxH)
Barista ONE Instant melk (BxDxH)

778 x 638 x 850mm
548 x 638 x 850mm
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